LANŠTORFSKÝ
Z P R AVO DAJ
3/2011 • VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

POZVÁNÍ NA LADENSKÉ HODY
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CHASA LADNÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE VE DNECH

18., 19. A 24. ZÁŘÍ 2011 NA TRADIČNÍ

KROJOVANÉ HODY A HODKY
ZAHÁJENÍ V NEDĚLI 18. ZÁŘÍ VE 14.00 HODIN PRŮVODEM OD STÁRKŮ RADIMA
A MICHALA UHROVÝCH, UL. ANENSKÁ K OBECNÍMU ÚŘADU A POMNÍKU.
PONDĚLÍ 19. ZÁŘÍ ZAČÍNÁ PRŮVODEM VE 14:00 hod. OD STÁRKŮ RADIMA A MICHALA
UHROVÝCH, UL. ANENSKÁ
HODKY V SOBOTU 24. ZÁŘÍ, PRŮVODEM OD STÁRKŮ RADIMA
A MICHALA UHROVÝCH, UL. ANENSKÁ
VSTUPNÉ: CELODENNÍ: 100,-KČ, ODPOLEDNÍ: 70,-KČ, VEČERNÍ: 70,-KČ
HODY SE KONAJÍ V PARKU RASOVNA
SRDEČNĚ ZVOU STÁRCI A CHASA.

SLOVÁCKÉ
ÁCKÉ SDRUŽENÍ LADNÁ LANŠTORFČANÉ
LANŠT

Z OBSAHU
•

Dotace pro školu z „EU peníze školám“

•

Nové učebny ve škole

•

Výročí 100 let od položení základního
kamene kostela

•

Trestná činnost na území obce

•
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Vás srdečně zve na

Předhodovní
zpívání v Ladné, které se k
koná
v sobotu
botu 17. 9. 2011 v 19.00 hodin
na prostranství u Pohostinství U Parku
Kroměě domácího mužského sboru se představíí mužské sbory ze Žabčic a Šardic
a taneční soubor Pohárek.
Poháre
Hostem
em pořadu bude letošní stárek
stáre Podluží
Martin
doprovod se pon Kobzík. O hudební doprov
staráá cimbálová muzika Jožky S
Severina.
Vstupné 80,- Kč.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
i když je „před hody“ a každý máte jistě plno práce s úklidem a
chystáním pohoštění pro své hosty, věřím, že si najdete čas na
přečtení našeho obecního zpravodaje.
Určitě Vás všechny zajímá, jak daleko jsme s projektovou dokumentací na výstavbu kulturního zařízení a tělocvičny vedle školy. Přeložka vody a plynu je hotova a je již zkolaudována.
Byla oslovena firma Milan Veselý Břeclav, která nám nachystá
a provede výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud nebude vypsán na podzim vhodný dotační titul, ze kterého bychom
mohli žádat o dotaci, může začít výstavba již na podzim – pokud budou vhodné klimatické podmínky. Bohužel ne všechno
jde tak rychle, jak bychom si představovali.
Proběhlo veřejné projednání změny č. 2 ÚPO Ladná. V návrhu změny neprošla výstavba v lokalitě Padesátky, Za Hřištěm a malá část Ovčačky. Padesátky nám neprošly z důvodu,
že máme dostatek ploch určených k výstavbě, ale bohužel se
zde nestaví. Do roku 2015 musí mít každá obec pořízen nový
územní plán tak, aby byl v souladu s novým stavebním zákonem. K jeho zadání budeme přistupovat v příštím roce a tato situace se bude muset i tady řešit.
Protože si často cykloturisté stěžovali, že neví, do které vesnice přijeli, instalovali jsme u ranče na cestě do Lednice dřevěnou
informační tabuli s nádobou na květiny „Vítá Vás obec Ladná“.
Došlo k přesunutí kontejneru na zelený odpad ze hřbitova
a přístup k němu bude pouze ze hřbitova. I po výstavbě nové
hřbitovní zdi a úpravy zeleně na hřbitově bude kontejner stávat
na tomto místě a bude zabezpečen zamykatelnou branou. Mrzí
mne, že přes neustálé zdůrazňování, že kontejner je pouze pro
odpad hřbitovní, neustále vozí někteří spoluobčané svůj komunální i zelený odpad sem. Nechápu proč.
V minulém čísle zpravodaje jsme vyzývali, aby se někdo přihlá-

sil a staral se o zamykání hřbitovních bran. Bohužel nikdo ze
spoluobčanů nemá ani za úplatu o tuto povinnost zájem. Takže
i nadále provádí zamykání pracovníci obecního úřadu a k posunutí zavírací hodiny nedojde. Musíme konstatovat, že opatření ke kterému jsme přistoupili, splnilo svůj účel a přestalo docházet ke krádežím v prostorách hřbitova.
Obdobná situace s vyvážením nepořádku je v lokalitě Ovčačky, které si někteří občané asi začali plést se smetištěm a vyváží sem veškerý odpad. Tato plocha je dnes soukromý pozemek
a měli byste si uvědomit, že ani Vám by se nelíbilo, kdyby na
Váš pozemek někdo vyvážel odpad. Jak byste zareagovali?
Chtěla bych poděkovat manželům Čulenovým z Pohostinství
U Parku za zorganizování tří akcí pro širokou veřejnost. Tou
první byl fotbalový zápas s Menšíkovou jedenáctkou a druhou
koncert skupiny Desmod. Obzvlášť co se týče druhé akce, jsme
měli obavy ohledně organizace a nepořádku v obci, ale musím
říct, že vše proběhlo na jedničku. Mnohokrát za všechny děkuji. No a Zelňačka cup po Gulášofestu se stane určitě další tradicí v naší obci. Jen tak dále.
Obec zorganizovala divadelní představení a letní kino v parku
Rasovna a protože se setkalo s úspěchem, budeme i v příštím
roce uvažovat o podobném kulturním pořadu pro veřejnost.
Dovoluji si upozornit spoluobčany, kteří něco budují, opravují, staví /třeba i jen plot nebo zpevněnou plochu před domem/,
že musí mít náležité povolení stavebního úřadu, jinak se jedná
o černou stavbu. Doporučuji i těm, kteří již například zpevněnou plochu před domem mají, aby si řádné povolení dodatečně vyřídili.
Závěrem bych chtěla popřát dětem úspěšný vstup do nového
školního roku, všem pak příjemné prožití lanštorfských hodů.
Renáta Priesterrathová, starostka

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a prvního září opět
usedly děti do školních lavic.
V letošním školním roce nastoupilo do naší školy 31 dětí,
z toho je 9 nových prvňáčků. Škola se rozhodla využít této
skvělé příležitosti k otevření samostatné první třídy. Třídní učitelkou prvňáčků je Vlasta Bartošíková.
Druhý ročník navštěvuje 8 žáků, třetí ročník 5 žáků. Jsou ve
společné třídě a učit je bude Marie Kobrová.
Čtvrťáci jsou 2 a s nimi se učí 7 páťáků, jejich třídní učitelkou
je Blanka Uhrová.
Školní družina, která je hezky vybavena a upravena, byla nově
přestěhována do přízemí školy, do dřívější zasedací místnosti.
Vychovatelkou školní družiny je Lucie Střelcová.

DOTACE 398.342,-KČ Z „EU PENÍZE ŠKOLÁM“
Ladenské škole se podařilo začlenit do projektu Evropské unie
– „EU peníze školám“ a získat tak dotaci ve výši 398.342,-Kč.
Díky těmto finančním prostředkům byla ve škole vybudována
nová počítačová učebna s interaktivní tabulí. Další interaktivní
tabule s projektorem je umístněna ve třídě druháků a třeťáků.
Z dotace bude dále uhrazeno další vzdělávání učitelů.
GRANT 40.000,- OD SPOLEČNOSTI NET4GAS
Z grantového projektu NET4GAS, s.r.o. ve výši 40.000,-Kč
mohla škola pořídit vybavení učebny pro prvňáčky. Jedná se o
novou tabuli, nábytek a koberec.
PRÁZDNINOVÉ OPRAVY
V době letních prázdnin se nezahálelo. V ZŠ bylo nutné opravit stěny v PC učebně a v tělocvičně. Některé třídy jsou nově
vymalovány , pro prvňáky jsou opraveny a natřeny lavice, na
chodbu byly zakoupeny nové skříně na knihy a pomůcky. V MŠ

Do mateřské školy je zapsáno celkem 43 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Třídní učitelkou Berušek je Iveta Žáková a Kuřátek Libuše Vojteková. Nově byla přijata do MŠ asistentka pedagoga Jitka Konšelová .
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je vymalovaná jídelna, celkově zrekonstruovaná chodba (snížení stropu, malování, montáž nového radiátoru). Díky finanční podpoře obce Ladná proběhla závěrečná fáze rekonstrukce
dvorku (oprava příjezdové cesty, zbudování dopravního hřiště pro koloběžky).
V neposlední řadě došlo k zakoupení nových koberců, pomůcek a knih do obou škol.
Děkujeme panu firmě pana Stanislava Krůtila, panu Petru Baránkovi, panu Radomíru Ševčíkovi a dalším, kteří se na úpravách podíleli.

ledna 2012, vyučování začíná v úterý 3. ledna 2012
Pololetní jednodenní prázdniny v pátek 3. února 2012
Jarní prázdniny 6. – 12. února 2012 /týdenní/
Velikonoční prázdniny 5. a 6. dubna 2012 /čtvrtek, pátek/
Hlavní prázdniny 1.7. – 2.9. 2012
Školní rok 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012
Zápis do mateřské školy proběhne v průběhu března nebo dubna
Zápis do základní školy proběhne v termínu od 15. 1. – 15.
2.2012

PLÁNOVANÉ AKCE NA PODZIM
V prvních podzimních měsících plánujeme tyto akce:
Středa 14.9.2011 Muzeum Břeclav – výstava „Uč se synu moudrým býti aneb pradědeček po škole“
Čtvrtek 22.9. 2011 od 16.00 hodin „Bylinková čajovna“ pro rodiče dětí MŠ ze třídy Berušek.
Sobota 1.10.2011 od 15.00 hodin „Drakiáda“ a táborák na hřišti.
Úterý 11.10.2011 od 16.30 hodin na dvoře MŠ „Dýňová slavnost“ zakončena lampiónovým průvodem.
Středa 19.10.2011 ekologický program „Ptáci“- centrum
Dúbrava Hodonín.

Státní svátky a ostatní svátky v průběhu školního roku
2011/2012
28. září
-středa
28. říjen
-pátek
17. listopad -čtvrtek
24.,25.,26. prosince -sobota, neděle, pondělí
1. leden
-neděle
9. duben
-pondělí velikonoční
1. květen -úterý
8. květen -úterý
5. červenec -čtvrtek
6. červenec -pátek

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012
Vyučování začíná ve čtvrtek 1. září 2011
První pololetí je ukončeno v úterý 31. ledna 2012
Druhé pololetí je ukončeno v pátek 29. června 2012
Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011 /středa, čtvrtek/
Vánoční prázdniny od pátku 23. prosince 2011 do pondělí 2.

Mgr. Blanka Uhrová a kolektiv ZŠ a MŠ

→
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Novou interaktivní tabuli si kromě dětí vyzkoušeli také rodiče.

Úryvek z knihy Básničky z kapesníčků, kterou nachystala
p.učitelka Libuše Vojteková s předškoláky z MŠ

VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání č.6/2011
Zasedání se konalo dne 30. června 2011
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-zprávu kontrolního výboru
zastupitelstvo obce schválilo:
-záměr koupě pozemku par.č. 692/2 o výměře 475 m2(v parku
Rasovna) od města Břeclavi za 1,-Kč/m2
-rozpočtové opatření č.2/2011
-podání žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP, prioritní osa 2
(zametací vůz)

-zplnomocnění místostarostky k vyřízení dotační žádosti a jednání se SFŽP (zametací vůz)
-Smlouvu „Stromořadí pro Region Podluží“
-vystoupení obce ze sdružení MAS Dolní Morava k 1.1.2012
-Směrnici č.25 „Plán zimní údržby komunikací a chodníků ve
vlastnictví obce Ladná“
-zadání výběrového řízení na multifunkční objekt firmě Milan
Veselý Břeclav
-záměr prodeje pozemků par.č. 1004/19 o výměře 126m2 a
par.č. 1004/22 o výměře 45m2 (lokalita Kaštánka)
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-záměr pronájmu pozemků par.č. 1093, 1094, 1083, 1084, 1089,
1082, 1081, 1095, 1096, 1087, 1091, 1086, 1085, 1092, 1097,
1098/2, 1088 na dobu 4let (Vavřínovo humno)

Kč (dotace z Jihomoravského kraje pro včelařský kroužek při
ZŠ)
-výjimku z počtu žáků na školní rok 2011/12 v mateřské škole,
počet žáků v jedné třídě MŠ se zvyšuje na 24
-záměr pronájmu pozemku par.č. 998 (v lokalitě „u mlýna“)

Zasedání č.7/2011
Zasedání se konalo 22.července 2011
zastupitelstvo obce schválilo:
-Smlouvu č.008388/11/ORR z rozpočtu JMK ve výši 25.400,-

B.Tesaříková

CO SE DĚJE
VEGETAČNÍ ÚPRAVY HŘBITOVA
V srpnu proběhlo výběrové řízení na realizátora projektu „Vegetační úpravy hřbitova v obci Ladná“, na který obec získala dotaci z Operačního programu životní prostředí a Státního
fondu životního prostředí ČR. Výběrové řízení provedla firma
Milan Veselý Břeclav, výzva byla zveřejněna na úřední desce
obce a webových stránkách, přihlásilo se celkem 6 firem. Jedna
z firem byla pro neúplnost nabídky vyřazena.
Ve výběrovém řízení zvítězila firma Zábojník-contractors z Bystřice pod Hostýnem. Realizace akce je plánována na rok 2013.

PŘÍSPĚVEK PRO REMEDII BŘECLAV NA SENIORY
Společnost Remedia oslovila vedení obce o příspěvek na péči o
ladenské seniory. Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši
30.000,-Kč na letošní rok. Příspěvek se týká tří ladenských občanů.

DOTACE Z EU NA PRACOVNÍKY NA ÚKLID OBCE
Obec Ladná získala prostřednictvím Úřadu práce v Břeclavi
dotaci ve výši 18.000,-Kč měsíčně z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na platy dvou zaměstnanců-dělníků
pro úklid obce na období červenec 2011 - únor 2012.

ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKT „STROMOŘADÍ NA
PODLUŽÍ“
Naše obec se v roce 2010 zapojila s ostatními obcemi regionu Podluží do společného projektu, jehož záměrem je výsadba stromů podél silnic a polních cest mezi obcemi okresů Břeclav a Hodonín. Společná žádost na Operační program životní
prostředí byla manažerem svazku podána v červnu letošního
roku. Projekt projde několika kontrolami a přibližně na začátku
příštího roku bychom měli vědět, zda žádost uspěla.
Cílem projektu je obnova krajinných prvků, podpora ekologické stability území, vytvoření kvalitativně cenných i esteticky hodnotných segmentů kulturní krajiny při zachování tradičního obrazu vesnic. Realizací projektu dojde k obohacení mozaiky mnohdy
fádní zemědělské krajiny a k výraznému zvýšení estetické hodnoty širšího území. Celková délka úseku osazení je předpokládána 53
km. Celkem délka alejí v Regionu Podluží je více než 95 km a počet nově vysazených stromů je plánován na 3311 ks. Náklady projektu přesahují 9 mil. Kč, žádáno bylo o 90% nákladů.
Na katastru obce Ladná by se v případě získání dotace osazovaly dvě komunikace: silnice od obce k zastávce ČD (97 ks
stromů) a silnice od mostu přes železnici k nákupnímu centru
Tesco (326 ks stromů).

ROZVOZ OBĚDŮ
Obecní úřad nabízí starým a nemohoucím občanům možnost
rozvozu obědů ze školní jídelny do jejich domácnosti. Pokud o
tuto službu máte zájem, nahlaste to prosím p. Anně Struhárové
ve školní jídelně nebo na telefonu 519 355 103.

DOTACE Z MND, A.S. HODONÍN NA KLUBOVNU V HASIČCE
Od společnosti MND, a.s. Hodonín jsme získali grantový příspěvek z programu Energie z přírody ve výši 69.800,-Kč, který
bude použit na vybavení nové klubovny, která vznikla nadstavbou hasičské zbrojnice. Klubovna bude vybavena do konce října novým nábytkem, židlemi, nástěnkami, věšáky apod.
DOTACE Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO JSDH LADNÁ
Obec Ladná obdržela dotaci z „Dotačního programu Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí“ ve výši 25.000,-Kč. Díky tomuto finančnímu příspěvku bude pořízena profesionální elektrocentrála pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Ladná.
OPRAVY OBECNÍHO ROZHLASU
Původní rozhlas v naší obci pomalu dosluhuje, a tak docházelo
k častým poruchám. Na základě stížností a požadavků mnoha
občanů, kteří si přejí slyšet hlášení obecního rozhlasu, se obec
rozhodla k instalaci nového bezdrátového rozhlasu. Byla instalována dvě nová hnízda, jedno na ulici Růžová a druhé na ulici Sportovní. Rozhlas namontovala firma Empemont Valašské
Meziříčí, náklady na tato nová hnízda byly 37.356,-Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Karlu Holubovi, která obci věnoval sbírku
knih po svém otci, panu Ludvíku Holubovi ze Zastávky u Brna.
OMLUVA BUDULÍNKOVI
Obecní úřad se co nejsrdečněji omlouvá Budulínkovi za politováníhodné nedopatření, ke kterému dochází maximálně jedenkrát za deset let. Díky komunikačnímu šumu jsme uvedli, že pes pana Svatopluka Helešice získal druhé místo v soutěži
o „nejškaredšího psa okresu“. Bylo tomu právě naopak-Budulínek je druhý nejsympatičtější pes soutěže v Pohořelicích!

NOVÉ PODIUM
Vedení obce se rozhodlo pro výrobu nového podia, které bude
využíváno obcí a místními spolky a sdruženími při kulturních akcích. Podium vyrobila firma Zámečnictví Radim Uher
v ceně 59.728,-Kč.
PŘÍSPĚVEK NA ČASOPIS MALOVANÝ KRAJ
Obce sdružené v regionu Podluží byly požádány vydavatelem vlastivědného časopisu Malovaný kraj o příspěvek na jeho další vydávání.
Zastupitelstvo obce schválilo roční příspěvek obce ve výši 3000,-Kč.

B.Tesaříková
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OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
SBĚRNÝ DEN FIRMY HANTÁLY
se koná v sobotu 1.října 2011 od 8.00hod do 16.00 hod.
Kontejnery budou přistaveny na prostranství u budovy základní školy.
Odevzdat můžete:
-elektro (ledničky, televize, rádia apod.)
-zařízení výpočetní techniky
-baterie
-nebezpečný odpad (obaly od barev, ředidel, pryskyřice)
-pneumatiky na osobní a dodávkové vozy

- Podání sklenice vody nebo použití WC
- Nabídka různého zboží (deky, hrnce, nože,
nářadí apod.)
A jak se okradení vyvarovat?
Je jen na Vašem uvážení, koho pustíte do Vaší domácnosti, doporučujeme Vám, abyste nepouštěli cizí osoby za dveře, nenechávali je v bytě samotné, mluvte s nimi z okna. Nechte si
předložit průkaz, telefonicky si jej ověřte. Nebojte se v případě
pochybností obrátit na policii (Obvodní oddělení Policie ČR
Břeclav: tel.: 974 632 701 a 519 321 424).

Třídění odpadu
Žádáme občany, aby do bílých plastových pytlů nedávali tácky
od masa, tyto tácky házejte do popelnic. Svozová firma odmítá takové pytle od nás přebrat. Každý takový pytel, který není
správně vytříděn, pak musí být vyhozen do kontejneru. Nesprávně vytříděné pytle proto nebudou od občanů sváženy.

Oznámení-odvoz listí
Oznamujeme občanům, že stejně jako v loňském roce budou
zaměstnanci obce svážet listí od nemovitostí. Nechávejte listí
v pytlích před domem, pytle Vám budou vráceny. Žádáme Vás,
abyste listí nevozili na sběrný dvůr.
Zákaz venčení psů na hřbitově a v parku Rasovna
Již poněkolikáté upozorňujeme občany, že platí zákaz venčení
psů na hřbitově a v parku Rasovna. Buďte, prosím, tolerantní
k ostatním a k dětem, které si v parku hrají.

Otevírací doba sběrného dvora v zimních měsících
Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr bude v prosinci, lednu a únoru otevřen pouze jednou týdně, a to každou sobotu
od 9.00-11.hod.

Senior pasy
Senior pasy jsou projektem Jihomoravského kraje, který vznikl
na podporu obyvatelstva
s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je zdarma! Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby, poskytovaný držitelům karet SENIOR PAS.
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně zaměřeny na
zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.
Kontaktní centrum: Senior pas, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, info@seniorpasy.cz, tel.: +420 543 210 790
Držiteli mohou být osoby od 55 let s trvalým bydlištěm na území Jihomoravského kraje. Při uplatnění slevy se musí držitel
prokázat kartou Senior pas.V opačném případ není poskytovatel povinen slevu poskytnout. Registrace je zdarma a veškeré náklady s vystavením karet jsou hrazeny krajským úřadem.
Více informací na www.seniorpasy.cz

Otevírací doba hřbitova v zimních měsících
Oznamujeme občanům, že hřbitov bude v listopadu, prosinci,
lednu a únoru otevřen ve všední dny od 7.00 hod do 18.00hod.
a o víkendu od 9.00hod do 18.00hod.
Upozornění na podvodníky
Znovu upozorňujeme občany, že se stále vyskytují případy, kdy
obcí prochází „falešní“ řemeslníci nebo lidé nabízející různé
slevy na elektřinu apod. Většina podvodníků a zlodějů se snaží
pod různými záminkami dostat do domu starých lidí, kde často
seniora obelstí nebo odvedou jeho pozornost a peníze z něj vylákají nebo prostě ukradnou.Takovými záminkami může být:
- Vybírání nedoplatků za energie a služby
- Finta s přineseným přeplatkem a následným
rozměňováním peněz
- Půjčka domnělým rodinným příslušníkům na
opravy nebo uhrazení dluhu
Lékařská služba první pomoci

POSKYTOVATEL

MÍSTO

ROZSAH
SLUŽBY

VŠEDNÍ
DNY

V Í K E N DY /
SVÁTKY

Nemocnice Břeclav

Bří Mrštíků 38
Břeclav

Lékařská službba první pomoci pro dospělé

17.00 22.00 hod

08.00 - 20.00 hod

Nemocnice Břeclav

U Nemocnice 1
Břeclav

Lékařská službba první pomoci pro děti

17.00 22.00 hod

08.00 - 20.00 hod

Nemocnice Břeclav

U Nemocnice 1
Břeclav

Služba ohledání
zemřelých

18.00 06.00 hod

nepřetržitě

Nemocnice Břeclav

Bří Mrštíků 38
Břeclav

Lékařská službba první pomoci
stomatologická

x

08.00 - 13.00 hod
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Menšíkova jedenáctka v Ladné
V utkání Menšíkovy 11 hraném na hřišti TJ Sokol proti domácímu týmu FC Notor Ladná byla k vidění spousta branek. Za 90 minut hry padlo rekordních 14 branek a zápas skončil spravedlivou remízou 7:7.

Divadelní představení Don Quijote de la Mancha
9.července mohli občané shlédnout jedno z nejhranějších evropských představení pod širým nebem Don Qujiote de la Mancha,
se kterým vystoupilo Divadlo klauniky z Brna. Představení se odehrálo v parku Rasovna a do jeho průběhu byli zapojeni i ladenští občané.

7

BOS fest
Pohostinství U Parku zorganizovalo první ročník hudebního festivalu BOS fest, na kterém se představily skupiny Flash Band, The
Teachers, Jan Čápek a jeho Robbie Williams Revival a jako hlavní host večera jedna z nejlepších slovenských skupin Desmod.
Účinkující skupiny vytvořily skvělou atmosféru a tak více než 800 diváků odcházelo z koncertu velmi spokojeno.

8

Letní kino
Obec Ladná letos poprvé uspořádala tři představení letního kina v parku Rasovna. Jednalo se o zkušební promítání, tři představení (Piráti z Karibiku 4, Občanský průkaz a V peřině) navštívilo téměř tři sta diváků. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit
a těšíme se příští rok zase na viděnou.

Zelňačka cup
První soutěž ladenských týmů ve vaření zelňačky uspořádalo Pohostinství u Parku. Počasí se velmi vydařilo, soutěže se zúčastnilo
8 týmů. V silné konkurenci získal vítězství zaslouženě tým tenistů, na druhém místě skončily „Ženy v pokušení“ a na třetím místě tým dobrovolných hasičů.
Ve večerních hodinách zabavily návštěvníky skupiny Alex Band a ALL X, se kterými improvizovaně vystoupili také naši místní
zpěváci-Jan Čápek a Stanislav Holub.

více fotografií na http://ladna.rajce.idnes.cz/
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REGIONY
schází na valných hromadách. DSO LVA každoročně čerpá dotace poskytnuté Jihomoravským krajem. Z dotačních prostředků byla v letošním roce realizována nová expozice na veletrhu
Regiontour 2011, na kterém se mikroregion každoročně prezentuje. Součástí projektu bylo i vydání společného katalogu
služeb LVA a byla vydána oficiální mapa LVA.

Z regionu Podluží
Co se událo v minulém čtvrtletí v Regionu?
V dubnu se v Dolních Bojanovicích konala
další přehlídka Dětských folklorních souborů
a jelikož to byla přehlídka postupová, zúčastnilo se jí na 18 dětských souborů. Do krajského kola postoupila Jatelinka z Moravské Nové Vsi a Břeclavánek II. z Břeclavi. Ve čtvrtek 14. dubna se konala v Týnci Členská schůze, kde mimo jiné bylo bodem zvolení statutárních zástupců svazku. Na další období dvou let byl zvolen dosavadní
předseda a starosta obce Lužice Ing. Jaroslav Kreml a za místopředsedu taktéž stávající starosta města Lanžhot František
Hrnčíř. V květnu se starostové obcí Regionu Podluží a Hodonínska zúčastnili tradičního cyklovýletu „Otvírání jara na Podluží“, kdy se sešli u rozhledny „Na Podluží“ a tam měli účastníci
cyklovýletu možnost si slanit 30 m vysokou rozhlednu.
Koncem června vyšlo nové vydání zpravodaje „Zvony Podluží“, jehož obsahem byl např. rozhovor s Oldřichem Mikulicou – fotografem, kameramanem a ornitologem, dále článek
o Místní akční skupině, která pořádala v květnu ve Tvrdonicích projekt – „Život na dolním toku Moravy“, kterého se zúčastnilo 344 dětí Základních škol z Podluží, Hodonínska a obce
Brodské. Také jste se mohli dočíst o skupině MND a.s. Hodonín, cyklovýletě „Otvírání jara na Podluží“, kterého se zúčastnili zástupci obcí Regionu Podluží a Hodonínska. V neposlední řadě to byly novinky z okolních obcí a jejich pozvání na společenské akce.
V současné době se v Regionu Podluží připravuje vybudování nezbytného sociálního a informačního zázemí pro návštěvníky v areálu regionální rozhledny. Na tuto akci byla Jihomoravským krajem schválena dotace z Programu rozvoje venkova
JMK ve výši 225 tis. Kč.
Také se můžete těšit na nový kalendář Regionu Podluží na
rok 2012 s přehledem společenských akcí a liturgických svátků,
který se již nyní připravuje.
Eliška Tesaříková, Region Podluží

V letošním roce čerpáme dotaci na podporu cestovního ruchu. Z poskytnutých finančních prostředků je plánována rekonstrukce webových stránek (www.lva.cz) a v rámci projektu
bylo vydáno pexeso Lednicko-valtického areálu. Více informací získáte v sídle DSO LVA, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice, tel.: 519 340 330, e-mail: kancelar@lednice.cz, kontaktní
osoba: Adriana Škrlová.
Adriana Škrlová

Svazek obcí Čistý jihovýchod
Budeme třídit rostlinný odpad?
Někteří občané mohou považovat tuto otázku za zbytečnou,
protože ve svých domácnostech již mají malé kompostéry
a rostlinný odpad likvidují samostatně. Většina z nás však dává
odpad stále do popelnic.
Připravovaná novela zákona o odpadech navrhuje zařadit mezi
tříděné složky komunálního odpadu i rostlinný odpad z obecní zeleně a domácností občanů.
Na obě výše uvedené situace reaguje společnost Hantály a.s., která sváží a likviduje komunální odpad na Břeclavsku a Hustopečsku.
Spolu s Dobrovolným svazkem obcí Čistý jihovýchod podala společnost žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí na výstavbu kompostárny a vybavení obcí svozovými nádobami.
Před téměř rokem a půl se začala připravovat studie možného
kompostování ve svozové oblasti. Návrhy byly dva – první řešil kompostování v oblasti čtyřmi regionálními kompostárnami,
ten druhý pak doporučoval centrální kompostárnu umístěnou
v areálu společnosti Hantály ve Velkých Pavlovicích. S ohledem
na ekonomiku provozu a na skutečnost, že dvě třetiny obcí již
mají funkční sběrné dvory, kde bude možné krátkodobě shromažďovat rostlinný odpad, rozhodla valná hromada a.s. spolu
s členskou základnou DSO Čistý jihovýchod o druhé variantě.
Současná podaná žádost o dotace se skládá ze tří samostatných,
ale spolu souvisejících projektů. V prvé řadě je to výstavba samotné kompostárny ve Velkých Pavlovicích s kapacitou 10 000 t/
rok. Druhým projektem je vybavení domácností svozovými nádobami, tj. popelnicemi upravenými pro svoz rostlinného odpadu a obce budou vybaveny velkoobjemovými kontejnery. Třetí projekt je na nákup svozové techniky pro společnost. Svozová
auta budou upravena rovněž tak, aby mohla drtit a svážet rostlinou hmotu do Velkých Pavlovic. Předpokládá se, že odpad bude
svážen 1 x za 14 dnů, nebude-li obec vyžadovat častější svoz.
Kompost, který bude výsledným produktem, bude možné zpět
odebírat a využívat nejen ke zhodnocení ploch veřejné zeleně,
ale i do zahrádek našich občanů.
O tom, jak celý projekt postupuje, zda společnost získala dotace
a kdy začne s realizací projektu, Vás budeme informovat v průběhu podzimu, kdy budou podané žádosti vyhodnoceny Státním fondem životního prostředí.
Ing. Jana Krutáková, ředitelka a.s. Hantály

Dobrovolný svazek obcí Lednicko-valtický areál
Dobrovolný svazek obcí byl založen v roce 2005 za účelem rozvoje regionu městy: Břeclav, Podivín, Valtice, Velké Bílovice
a obcemi: Lednice, Bulhary, Hlohovec, Přítluky, Rakvice. Obec
Ladná je členem od roku 2007. Členové svazku se pravidelně
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ti, mrkváče, trubičky a vařila se fazulnica v kotli. Ke shlédnutí
byla i slovácká izba vybavená slováckým nábytkem, dekoracemi a kroji. Dalšími dvory byli haluškový, koláčový, pálenkový,
hasičský, heligonkárský, pufancový a mnoho dalších.
Hrušov je obec s 800 sty obyvateli ležící v údolí nedaleko maďarských hranic kousek od Velkého Krtíše. Vždy bývala chudobnou vsí, a proto se zde dochovalo množství původní vesnické zástavby. Již pošestnácté se tady konaly folklorní slavnosti,
které jsou hojně navštěvované – uvádí se účast až 15-ti tisíc návštěvníků a jednoho tisíce účinkujících. Letos byli mezi účinkujícími i soubory se Srbska a Sardinie. Za naši slováckou oblast vystupoval v amfiteátru dětský soubor Jatelinka, mužácký
sbor z Moravské Nové Vsi a Starobřeclavská cimbálová muzika.
Chtěla bych poděkovat paní Věře Markovičové, která zde předvedla své umění paličkování, paní Boženě Holubové za zapůjčení oblečení, kolektivu školní jídelny za napečení chutných
mrkváčů.
Pro milovníky folkloru doporučuji v příštím roce slavnosti navštívit, protože je opravdu po celý den se na co dívat, popřípadě
se zapojit do sečení trávy kosou, ochutnat chleba pečený v kamenných pecích, sledovat výrobu keramiky, ochutnat tradiční
slovenská jídla a pití, zazpívat si a zatancovat.

„Hontianská paráda“
19. a 20. srpna 2011 se naše obec zúčastnila folklorních slavností v Hrušove u Velkého Krtíše na Slovensku. Hontianská
paráda je prezentace obce ale i tradiční lidové kultury Hontu.
Společně s obcemi Dolní Bojanovice, Lužice a Moravská Nová
Ves jsme otevřeli tzv. Slovácký dvůr, ve kterém se prezentovala každá z obcí. Nabízelo se moravské víno, koláče, boží milos-

Renáta Priesterrathová

BILANCE TRESTNÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ OBCE
Nezletilý T. H. dne 20.8.2011 se dostal po překonání oplocení na dvůr rekreační chalupy na ul. Na Trkmance, zde poté nezajištěným oknem vnikl do chalupy, ze které odcizil povlečení.
Odcizením věcí byla způsobena škoda ve výši 500,-Kč.
Neznámý pachatel dne 18.8.2011 odcizil bez použití násilí na
ul. Úlehlova z neuzamčeného vozidla fotoaparát zn.Canon, odcizením fotoaparátu byla Městskému úřadu Břeclav způsobena
škoda ve výši 4.770,-Kč.
M.S. se dne 12.8.2011 dostal bez použití násilí do neobydleného domu na ul. Masarykova. Do domu vnikl přes prázdný otvor ve zdi, uvnitř domu pak následně poškodil několik dveří,
sprchový kout a dřevěné zábradlí. Poškozením domu vznikla
škoda ve výši 3.200,-Kč, k odcizení věcí nedošlo.
Neznámý pachatel v odpoledních hodinách dne 11. 8. 2011
prošel přes nezajištěnou nízkou zídku do dvora domu na ul.
Ořechová, vešel do nezajištěného sklepa, ze kterého odcizil
pánské kolo zn. Author, čímž vznikla majiteli kola škoda ve
výši 9.000,-Kč.
Taktéž neznámý pachatel v nočních hodinách dne 1. 8. 2011
odcizil před Pohostinstvím U Kapličky na ul. Masarykova dřevěný dubový stůl s lavicí, čímž majiteli vznikla škoda ve výši
10.000,-Kč.
Dne 16. 5. 2011 hlídka policie vypátrala v místech u rybníka
U křížku osobní motorové vozidlo zn. Mitsubishi Pajero, které
bylo odcizeno v areálu firmy STS v obci Hutník, uvedené vozidlo bylo po provedených úkonech předáno majiteli.
Dne 18.4.2011 byla v katastru obce, v místě zvaném U Střelnice v blízkosti benzínové stanice Shell, nalezena v poli nevybuchlá munice. Na místě hlídka policie zjistila, že při hnojení
pole byl nalezen 1 ks dělostřeleckého granátu (ráže 120mm).
Na místo byl přivolán pyrotechnik, který munici zajistil. Ke
zranění osob ani škodám na majetku nedošlo.

Dne 4.4.2011 ve volně přístupném dvoře prodejny Jednota
odcizil T.H. pečivo a poškodil hliníkový plech, čímž vznikla
škoda ve výši 374,-Kč. Pachatel nebyl vypátrán, jedná se o osobu na útěku z VÚ Chvalčov.
Neznámý pachatel dne 16. 2. 2011 odstřihnul a poté odcizil
cca 33m zemního telefonního kabelu vedoucího v kovové trubce na mostě přes žel. trať Břeclav-Brno z obce směrem na benzinovou stanici Shell, čímž společnosti Teléfonica O2 vznikla
škoda ve výši přibl. 10.169,-Kč. Při odcizení kabelu došlo ke
kompletnímu přerušení telekomunikačního provozu na dvou
benzinových stanicích a motorestu.
Dále došlo v uplynulém období v obci Ladná k několika fyzickým napadením především v mezi rodinnými příslušníky a několika osobám byl při kontrolách hlídek Policie ČR zjištěn obsah alkoholu v krvi. Řidičům byly odebrány řidičské průkazy.
Prap. Lukáš Mrlák,
Obvodní oddělení Policie ČR Břeclav
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EKOKÚTEK

KNIHOVNA
Upozorňuji čtenáře, že ve čtvrtek 13.10.2011 bude knihovna
zavřena.

Letní měsíce jsou vždy v knihovně ve znamení prázdnin a letních dovolených. Čtenáři v této době knihovnu navštěvují
v menším počtu. Děti i mládež projevují zájem o četbu stále
menší i v průběhu roku, to je problém všech knihoven. Návštěvnost mládeže v knihovně udržuje jen možnost internetu.
V tomto roce bylo do knihovny zakoupeno již 126 knih pro dospělé a 44 knih pro děti a mládež. Také z Útvaru regionálních služeb byly přivezeny 3 soubory, celkem 265 knih .
Dále chci upozornit na poskytování, v souladu s požadavkem §4,
odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona placené služby za registraci uživatelů a úhradu nákladů spojených se zprostředkování meziknihovní výpůjční služby.
Naši čtenáři, kteří mají přístup k internetu, začínají vyhledávat
webovou stránku knihovny (www.knihovnaladna.webk.cz) Zde
je možnost v krátkosti se seznámit s historií knihovny, nabídkou
nových knih. V katalogu knih si může čtenář najít knihy, které knihovna nabízí. Na stránkách také najdete fotogalerii z akcí
probíhajících v knihovně a anketu s dotazy na hodnocení úrovně služeb naší knihovny. Po ročním vyhodnocení ankety jsem
zjistila, že větší procento čtenářů webových stránek není spokojeno s poskytování služeb. Proto prosím čtenáře o rady a nápady,
jak úroveň zvýšit. Své náměty můžete zaslat webem přes stránku ,, vzkazy”.
V měsíci říjnu v týdnu od 10.10. - 14.10.2011 v knihovně po pěti
letech proběhne revize knihovního fondu.

Nové knihy
Naučná literatura
Jiří Fidler
Sokolovo 1943
Jiří Šolc
Útěky a návraty
Jana Eislerová
Čtenářský deník pro žáky základních škol
Otmar Chadim Jak se (ne)rozhodovat
Pavel Toufar
Čarodějnice, hvězdlháři a zlarodějové
Hannah Sackett Poznávejte zvířata-Kdo žije ve vodě
Hannah Sackett Poznávejte zvířata-Kdo žije na sněhu a ledu
Beletrie
Mario Martinez
Beatrice Small
Beatrice Small
Cindy Gepard
Ken McClure
Kate Braverman
Ivan Kraus
Jan Cimický
Elman Bereuter

Nešťastná mise
Vzdálené zítřky
Nebezpečné radosti
Žádné slitování
Vzkříšení
Zaříkávání Fridy K.
Číslo do nebe
Soudce Ding
Děti osudu
Vojtěška Florusová
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PŘÍSPĚVĚK ČTENÁŘE
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pořádkumilovným
občanům, kteří vyváží svůj odpad domovní i ze zahrádek do
kontejneru u hřbitova.
I když je kontejner „uzavíratelný a zajištěn“ a to již od 29.8.2011
co byl přestěhován na jiné místo, nic nebrání jeho řádnému využití. Ach jaká škoda že nemáme sběrný dvůr.
Od Jazérka je nyní ovocný sad, krásná zeleň, čisto a svěží vzduch.
Z druhé strany pár metrů od domu máme otevřený kontejner
směrem k oknům a výhled na odpad. Je to paráda. Jistě si každý z vás pamatuje na nehorázný smrad okolo kontejneru u Jazérka. Bude to stejné z druhé strany? Zatím je sucho a neprší. Proti muchám máme síta v oknech, ale proti smradu nevím. Že by
respirátory: A jakou velikost? Mají i dětské? A kolik? Jak dlouho vydrží.
Poručit větru dešti neumím.
Touto cestou bych chtěla poděkovat obecní radě, že kontejner
přemístily, až byl zabezpečen proti vyvážení domovního odpadu.
Jistě náklady na přemístění kontejneru vyjdou levněji než ho vybudovat na tom místě kde stál doposud.
Bronislava Vachová
Ladná, Lipová 41

Z HISTORIE OBCE
VÝROČÍ 100 LET OD POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO
KAMENE KOSTELA

Stavba
Na jaře r.1911 počalo se s vozením cihel z Lednice a poslední dny
měsíce července s kopáním jam na vápno. Protože se ukázalo, že
na stavebním místě je velmi dobrý štěrk, bylo ho vykopáno přes
300 m2 na betonové základy.

Úryvek z Památní knihy obce
Kostel
Když roku 1910 vypršela nájemní doba honitby obce Lanštorfa,
shodlo se občanstvo po delším jednání na tom, aby honba zadána
byla opětně knížeti Janu II.z Liechtensteinu na 12let za roční nájemné 2000Kč. Kníže měl býti požádán, zda by byl ochoten místo
nájemného postaviti v Lanštorfě větší kapli asi pro 500 duší.
Deputaci, jež měla knížeti tlumočiti přání občanstva v té záležitosti, vedl tehdejší starosta obce pan Ondřej Michlovský v měsíci prosinci 1909.

Kladení základního kamene
V neděli dne 24.září 1911 konala se slavnost položení základního
kamene příštího kostela. Slavnostní řeč promluvil P.Tomáš Šilinger, zemský a říšský poslanec. Základní kámen posvětil dp. František Špička, farář podivínský.
Do kamene vložen byl pamětní spis sepsaný tehdejším správcem
školy p. Josefem Dostálem, v němž vylíčen jest celý postup jednání a postavení kostela mezi obecním výborem a knížecí správou. Rovněž vloženy tam i běžné mince.
Ku slavnosti dostavilo se množství lidstva domácího i přespolního.
Sotva však slavnost na staveništi započala, dalo se do deště.
V poledne dávalo obecní zastupitelstvo v sále hostince společný
slavnostní oběd pro zvané hosty a obecní výbor, při němž starosta
obce Antonín Šohaj odevzdal přítomnému vrchnímu knížecímu
správci JUDr. Janu Musilovi diplom čestného občanství pro všeobecně uznávané jeho zásluhy a ochotu, jíž jako zástupce knížecího velkostatku projevoval obci v různých záležitostech. Vždy byl
ochotným přímluvcem u knížete v každé rozumné záležitosti, jež
obecní zastupitelstvo od knížete žádalo.

Přípravné jednání
Ve schůzi obecního výboru ze dne 7.února 1910 prohlásil přítomný zástupce velkostatku knížecího dr. Jan Musil jménem knížete pána, že jeho jasnost jest ochotna vyhověti žádosti obce Lanštorfě vystavěti jí výhradně na své útraty na vhodném obecním
pozemku kostelík se vším příslušenstvím (vnitřním zařízením),
jenž by nejméně 500 osob pojmout mohl.
Původně pomýšlelo se postaviti kostelík na místě, kde stojí stará kaple. Jelikož však místo ono bylo shledáno malým a k tomu
s okolím nevyhovujícím, bylo vzato v úvahu místo, kde stojí hájovna naproti škole. Ale i s toho sešlo. Jako nejvhodnějším místem pro příští kostel shledáno bylo místo vedle „starého dvoru“
na pozemku knížecího hajného Cyrila Uhra, jemuž obec záměnou dala jinde obecní místo o stejné výměře.

připravila B.Tesaříková
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KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA
Během prázdnin, kdy se v našem kostele bohoslužby nekonaly, se prováděly opravy ve věži u presbytáře a opravy na hodinovém stroji. Stále jsou nutné menší i větší opravy, tak jako na
každém domě a práce ještě stále nejsou u konce. Poděkování
patří pánům Struhárovi, Košťálovi, Baránkovi, R.Uhrovi, Josefu Střelskému a D.Michlovskému.

BOHOSLUŽBY V KOSTELE
Hody, hodky a slavnosti
Neděle 18.9.2011 mše svatá za farníky v 9.30 hod.
Pondělí 19.9.2011 mše svatá za zemřelé spoluobčany v 8.30hod.
Neděle 25.9.2011 mše svatá v 9.30hod.
Čtvrtek 29.9.2011 o svátku patrona našeho kostela mše svatá v
18.00hod za slavnosti sv. Michaela
Neděle 2.10.2011 den hodů u nás, v tento den bude sloužena
děkovná mše svatá za úrodu. Je také poděkováním za naše rodiny, naši obec, děti i mládež, staré a nemocné.

CHARITNÍ SBÍRKA
V polovině srpna proběhla v našem kostele charitní sbírka oblečení. Darovali jsme 66 krabic a 97 pytlů oblečení vč. obuvi,
hraček a dek. Na dopravu bylo darováno 1.050,-Kč. Díky Vám
všem, kteří jste jakkoli přispěli potřebným.
Mnozí z Vás se ptají, co se s tímto
oblečením děje, kam je posíláno.
Tyto darované věci jsou vždy sváženy z nějaké oblasti na vagón, od nás
je to do Břeclavi. Věci pak putují do
skladu tzv. chráněných dílen Diakonie Broumov, zde se věci třídí a rozesílají tam, kde jsou potřebné.
Ještě jedna poznámka k průběhu sbírky: nenechávejte věci v krabicích ani v pytlích u vchodu kostela v době, kdy v kostele nikdo není. Náhlá bouře nebo
déšť mohou darované věci znehodnotit.
Děkuji za pochopení a ještě jednou děkuji jménem místní farní charity.
Ludmila Střelská

Na hody 18.9. i 2.10. bude kostel odpoledne otevřen.
Čtvrtek 13.10.2011 Výročí posvěcení našeho kostela, letos už
99. Vstupujeme tedy do požehnaného roku stého výročí jeho
posvěcení.
Pátek 4.11.2011 večer bude mše svatá za zemřelé, „Dušičkový
týden“ a pobožnost za zemřelé
Neděle 20.11.2011 Slavnost Ježíše Krista Krále-už tradičně
bývá tato mše za jubilanty (50.,60.,70.,80.,90…) Přijď i ty poděkovat za tak vzácný dar, za dar život.
Mše svatá v 9.30 hod.
Neděle 27.11.2011 začíná doba adventní, doba očekávání na
nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Mše svatá začíná v 9.30 hod.
žehnáním adventních věnců.
LÉTO V NAŠÍ FARNOSTI
5. července jsme se zúčastnili Cyrilometodějské poutě v Podivíně a děti z naší farnosti byly s otcem Pavlem na táboře.

VÝCHOVA DÍVEK NA MORAVĚ
Pod´ ty, dívča, pod´ ty za mňa
nebude ti křivda žádná
A já sa dobře mám
a já ťa vychovám
Text této staré lidové písně (vrtěné) mě přivedl k otázce, zda někdy v historii muž, který vyzýval ženu, aby si ho vzala, ji skutečně získal na příslib dobré výchovy. Copak muž svou ženu vychovává? Sňatek přece uzavírají dva dospělí (již vychovaní) lidé a pokud jsou oba rozumní a dostatečně tolerantní, přizpůsobují se
navzájem jeden druhému, nikoliv pouze žena muži. (Nicméně
sloveso „vychovávat“ se dnes používá i v souvislosti s dospělými
lidmi. Vysoké školy, na kterých studují mladí, ale již dospělí lidé,
vychovávají - ve smyslu vzdělávají - odborníky v různých oborech.) To, že si muž ženu „vychová“ (podle svých představ) určitě
není pro ženu (a to ani přes příslib neukřivděnosti) nikterak lukrativní nabídka k sňatku, jak se text výše citované písně furiantsky tváří. Možná nebude náhodou, že ono osobní zájmeno „já“
v textu písně vychází právě na (zpravidla přízvučnou) synkopu.
Psychologie zná pojem Oidipovský komplex (název je odvozen
z řecké mytologie), který označuje přílišnou vázanost chlapce

(později muže) na matku. (Oidipovským komplexem se ve své
vývojové teorii zabýval i slavný psycholog Sigmund Freud.) Podobně existuje v psychologii populárně-vědecká diagnóza pro
muže, kteří mají v období postadolescence snahu prodlužovat
si mládí a ani ve věku kolem třicítky si nepřipouštějí dospělost,
označovaná jako syndrom Petra Pana. (Opět inspirace literárním dílem, tentokrát postavou, kterou vytvořil skotský novinář a
spisovatel James Matthew Barrie na začátku minulého století.) U
žen se o podobných komplexech a syndromech (současný výskyt
několika typických příznaků) nehovoří. Zdá se, že s muži byly
vždycky problémy, protože zpravidla duševně dospívají a stávají se osobnostmi, které by mohly kohokoliv vychovávat, později
než ženy (stejného věku). Je důvodem pozdějšího vyspění mužů
to, že na nich leží těžší úkol a větší zodpovědnost? Očekává se totiž od nich, že svoji ženu a následně rodinu materiálně zabezpečí.
Ve spojitosti s hnutím za hospodářské, společenské a politické
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zrovnoprávnění žen s muži se dnes nejčastěji užívá pojmu emancipace. Toto slovo má původ v latině (emancipatio), kde znamená osvobození, vyproštění, vymanění, zrovnoprávnění, získání
nezávislosti. Původně se toto slovo používalo v římském právu
pro právní jednání, kterým otec propouští dítě ze své moci, aby
se stalo svéprávným. Později se termínem emancipace označovalo vymanění z nedůstojného, nerovnoprávného společenského postavení a různých omezujících vlivů – kromě emancipace žen také emancipace černochů, židů, nebo katolíků v Anglii.
Platí ono latinské: Tempora mutantur et nos mutamur in illis Časy se mění a my se měníme s nimi? Vývoj společnosti prošel jak matriarchátem, tak patriarchátem. Transformace matriarchátu v patriarchát je kladena do mladší doby kamenné (neolitu), v níž v době od 8. až 7. tisíciletí př.n.l. dochází k přechodu od
lovu a nomádství k zemědělství. Hovoří se o tzv. neolitické revoluci. Nicméně současná antropologie termín matriarchát téměř
neužívá. Místo něj se objevuje pojem matrilinearita, tj. uspořádání, kde se osobní status a privilegia, případně i majetek dědí v
mateřské linii. Zpět ale k původní otázce.
Byl snad dříve věkový rozdíl mezi mužem a ženou takový, že (mladá) žena mohla ve svém (starším) již zralém muži vidět pokračovatele svého otce - vychovatele? Řekněme „půlgenerační“, tj. okolo
10 let? Poznatky o životě na moravské vesnici v předminulém století lze čerpat třeba v literatuře a dramatické tvorbě, jak činí například věda zvaná etnografie. V divadelní hře bratří Mrštíků Maryša, jejíž děj se odehrává na moravském venkově v 19. století a je inspirován skutečnou událostí, namluvili starému Vávrovi mladou
ženu a všichni víme, jak to dopadlo!
Za Rakouska, do roku 1845, se chodilo na vojnu až na 14 let! Této
branné povinnosti ale podléhala jenom část poddaných. Pokud
se někteří muži vraceli z vojenské služby po třicítce svého věku,
těžko na ně ženy stejného věku nebo o něco málo mladší čekaly. Pak se mohlo docela klidně stávat, že docházelo ke sňatkům s
větším věkovým rozdílem.

Když jsem si položil otázku, jak alespoň orientačně zjistit běžné
rozpětí věkového rozdílu mezi mužem a ženou v manželstvích
uzavíraných přibližně před sto a více lety – ideální by asi bylo zapátrat v matrikách – napadlo mě projít se po ladenském hřbitově
a pokusit se něco vyčíst ze starých náhrobků. Několik údajů z nemnoha zachovaných a zachovalých (ještě čitelných) náhrobků sice
nemá přísně statisticky vzato žádnou velkou vypovídací hodnotu, ale pro rychlý a snadný „vhled do problematiky“ je to dostačující – i v managementu v moderní informační společnosti platí, že
je lepší (a někdy to úplně stačí) přibližně vědět než přesně nevědět. (Získání takovýchto orientačních informací tímto způsobem
mělo minimální náklady, přinejmenším časové.) Nejstarší ročník
z dohledaných osob byl muž narozený v roce 1860 a ještě několik
kompletních párů případně jedinců narozených před rokem 1900;
nejmladší z dohledaných a sledovaných osob byla žena narozená v
roce 1938. Několik manželství ve věkovém rozpětí 8 - 14 let jsem
pak skutečně našel. Dokonce se vyskytly i případy, kdy byla žena
o nějakých 8 let starší. Převládal ale věkový rozdíl okolo 3 let (muž
starší), který je běžný i dnes.
Zdá se, že se za těch více než sto let mnoho nezměnilo. Posun je
možná v průměrném věku, ve kterém jsou sňatky uzavírány, ale to
se z náhrobků vyčíst nedá. To už by si opravdu vyžadovalo důkladnější sociologický průzkum a pátrání v matrikách. Z náhrobků věk
obou partnerů, v němž byl sňatek uzavřen, zjistit nelze.
Pokud přijmeme tezi, že svět a lidé v něm se zase až tak moc nemění, pak má ona v textu lidové písně zmiňovaná „výchova dívek na Moravě“ (pan Michal Viewegh snad promine, že jsem si
jej dovolil lehce parafrázovat pro titulek této úvahy) jedno vysvětlení. Lidový autor zřejmě použil tzv. básnickou figuru (coby
básnickou tropu) a ono zvukomalebnější „vychovat“ v tomto případě znamená uživit (vyživit), zaopatřit.
Zdeněk Vrbík

POZVÁNKY
Základní škola a Mateřská škola Ladná srdečně zve děti i dospělé na tyto podzimní akce:

DRAKIÁDA
se bude konat v sobotu 1.října 2011 od 15.00hod. na hřišti TJ Sokol
Ladná. Na programu bude pouštění draků a opékání špekáčků.

DÝŇOVÁ SLAVNOST
se koná v úterý 11. října 2011 od 16.30hod. na dvoře mateřské školy.
Účastníci si mohou přijít vyrobit výrobky z přírodních materiálů, vydlabat dýně a ochutnat dýňové speciality, navečer si děti vyzdobí okolí školy a
školky. Dýně si přineste s sebou.

Prosíme občany, kteří by mohli dětem darovat dýně, aby to
nahlásili ve škole nebo na obecním úřadě,
popř. na telefonu 519 324 502. Děkujeme.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA

ÚMRTÍ

Blahopřejeme našim spoluobčanům a přejeme jim
vše nejlepší do dalších let

Rozloučili jsme se s občany:

ČERVENEC

Adéla Černá, ul. Lipová
František Šoška, ul. Masarykova

SRPEN
80 let Anna Popovičová, ul. Na Trkmance
75 let Anna Krůtilová, ul. Na Trkmance
Antonín Černý, ul. Růžová
70 let Ludmila Šimková, ul. Anenská
65 let Silvia Hladik Tomašovič, ul. Mlýnská
Zdenka Vrbíková, ul. Úlehlova

NAROZENÍ
ČERVEN
Blahopřejeme rodičům
Renatě Kolibové a Jaroslavu Šlichtovi z ulice Sportovní k
narození dcery Kristýnky.

SRPEN
80 let Božena Podrazilová, ul. Ořechová
Jaroslav Šudrla, ul. Lipová
70 let Ludmila Michlovská, ul. Sportovní
65 let Libuše Štollová, ul. Lipová
60 let Miroslav Horák, ul. Ořechová

SRPEN
Blahopřejeme Haně a Josefu Konečným z ulice Lužní
k narození syna Adama.

ZÁŘÍ

Blahopřejeme Heleně Kotové a Marianu Bartošovi
z ulice Masarykovy k narození dcery Terezky.

80 let Libuše Hartošová, ul. Masarykova
75 let Zdenka Hanáčková, ul. Úlehlova

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnění svých osobních údajů,
aby to nahlásili na obecním úřadě. Děkujeme.

INZERCE

PRODEJ MEDU
Josef Vošvrda, ul. Na Trkmance 38/42 nabízí na prodej med.

NCOD
zve na taneční lekce v tělocvičně ZŠ Ladná:
• Každý čtvrtek 17:45 – 18:45 (od 15.9.) STREET DANCE pro děti I.stupně ZŠ
• Každé úterý 19:00 – 20:00 (od 27.9.) ZUMBA pro všechny
• Každý čtvrtek 19:00 – 20:00 (od 22.9.) AEROBIK s HANIČKOU - pro všechny
• Při zájmu možnost otevření dalších kroužků (děti od 3 let)
• Street dance pro školčata, pokročilé; mažoretky; break dance a další v Břeclavi
– pro všechny věkové kategorie

Informace na trénincích, email: NCOD@seznam.cz, tel. Lenky Žůrkové 723 665 935

Registrováno u MK ČR E 14585, odpovědný redaktor: Bohumila Tesaříková, vydává Obecní úřad Ladná;
tel: 519 324 502, příspěvky možno zasílat na info@obecladna.cz
Počet výtisků: 420, vydáno: září 2011; příští číslo: prosinec 2011
Tiskne: Tisk Pálka Břeclav
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